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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta. Jaime Fernández sustituye a Llorenç
Galmés.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Eulària Llufriu substitueix José María Camps.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions.

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de les preguntes RGE núm. 7675, 7676,
7677 i 7678/14.

Per a això assisteix a la sessió el Sr. Conseller de Salut,
Martí Sansaloni Oliver, acompanyat del Sr. Miquel Tomàs
Gelabert, director general del Servei de Salut; de Jesús
González, secretari general del Servei de Salut; de Miquel
Costa, director general de Recursos Humans i Relacions
Laborals del Servei de Salut; i de la senyora cap de gabinet. Els
donam la benvinguda.

I.1) Pregunta RGE núm. 7675/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a plaça de director-coordinador del
Centre de Salut d'Es Banyer d'Alaior (1).

I directament per formular la pregunta RGE núm. 7675/14,
sobre la plaça de director-coordinador del centre de salut d’Es
Banyer a Alaior, intervé la diputada Sra. Cristina Rita, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, senyors
diputats, senyores diputades. En primer lloc vull agrair al
conseller i al seu equip que venguin a respondre aquestes
preguntes a la segona comissió que es realitza després del
començament d’aquest període parlamentari, quan van ser
formulades, són preguntes que van ser formulades a principis
d’agost, en un període que no era de reunions ordinàries de la
comissió. He de dir que aquesta diputada no està acostumada a
aquesta diligència i per tant ho vol fer constar.

A principis d’agost, com hem dit, d’aquest any, es va
difondre pels mitjans de comunicació el descontentament del
doctor Antoni Gómez Arbona, que presta els seus serveis al
centre de salut d’Es Banyer d’Alaior, a Menorca, sobre la
manera com s’havia cobert la vacant de direcció, direcció de
zona o coordinació, d’aquell centre de salut després de la
jubilació del doctor Miquel Gelabert. El Sr. Gómez Arbona deia
en una carta del lector del Diari Menorca, és a dir que ho va fer
públic, el dia 4 d’agost, que el procediment per cobrir aquesta
plaça distava molt del que s’havia fet en altres casos, i
comparava un cas més o manco recent com era el de Ferreries,

i entre altres coses deia que si la vacant de Ferreries s’havia
cobert en pocs dies en el cas d’Alaior havia tardat nou mesos.
A més s’havia fet una convocatòria dia 10 de febrer del 2014
que donava fins a dia 6 de març als aspirants per presentar
documentació, però que més tard havia estat revocada alAludint
a un error en la publicació de la normativa aplicable, i es va fer
una nova convocatòria dia 17 de juny que finalitzava dia 9 de
juliol. Finalment no serà fins al dia 31 de juliol que es nomena
la nova directora de zona bàsica de salut d’Es Banyer. 

Nosaltres... només hi havia dos candidats, per tant; un d’ells
era el mateix Sr. Gómez Arbona, i nosaltres l’únic que
preteníem, o pretenem amb aquestes preguntes, és aclarir aquest
assumpte i treure’n el net després d’unes acusacions públiques
que han estat conegudes per tothom i que han estat molt greus,
perquè signifiquen a més polititzar un lloc que és eminentment
tècnic. Per tant passaré ara a formular la primera pregunta, la
7675 de 2014, de quina és la normativa sota la qual s’ha
emparat la convocatòria de la plaça de director-coordinador del
centre de salut d’Es Banyer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, per
aquestes primeres paraules d’agraïment per venir a donar
resposta a aquestes quatre preguntes que vostè va formular dins
el mes d’agost.

En primer lloc el que li voldria destacar és el fet que vostè
ha emmarcat molt bé el tema davant el disgust d’un metge amb
un nom i llinatges, i gustosament m’agradaria aclarir, com bé
vostè deia, perquè lògicament no s’ha d’entrar en termes de
politització. Jo crec que en aquest cas, una vegada contestades
les quatre preguntes, quedarà suficientment clar quin ha estat el
procés que s’ha seguit i en quina normativa es basa, que és la
primera de les qüestions. Però el que vull deixar clar és que la
voluntat no és en cap cas polititzar aquestes decisions i que la
normativa que es va seguir és la resolució del conseller de Salut
de 9 d’abril de l’any 2008, publicada al BOIB núm. 48 dia 10
del 4 de l’any 2008, de delegació de competències en matèria de
personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut, que diu que
es deleguen en els gerents d’atenció especialitzada i d’atenció
primària dels centres i establiments del Servei de Salut de les
Illes Balears les competències de convocar i resoldre el
procediment de provisió de llocs de feina que s’han de proveir
pel sistema de lliure designació, com també la remodelació del
personal que hagi d’accedir al lloc de feina per aquest sistema.
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I, en segon lloc, també per l’ordre del conseller també de
Salut per la qual el que es fa és regular la figura del director de
zona bàsica de salut del Servei de Salut de les Illes Balears,
publicada dia 26 del 3 de l’any 2011, on s’estableixen els
requisits per ser, com dic, membre nomenat a una plaça de la
categoria que vostè esmenta.

Per tant aquesta normativa fa referència al període de
l’anterior legislatura, repetesc, 10 d’abril de l’any 2008 i 26 de
març de l’any 2011. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres
li hem fet la pregunta perquè s’aprecia entre les dues
convocatòries, perquè hi ha dues convocatòries, una del febrer
i una del juny, i les dues esmenten normatives un tant diferents,
bé, que supòs que una és una correcció d’errors de l’anterior
però, clar, entre una i altra el que s’aprecia és un poc de
descontrol sobre aquest tema d’aquesta convocatòria en concret.

Una de les convocatòries, la primera, es fa d’acord amb
l’article 23 del Reial Decret 1/1999, i l’apartat c) de la
disposició transitòria sisena de la llei diu 33/2003 de l’Estatut
marc, i a l’apartat c) de l’article 4 de la resolució, que vostè ha
citat ara, del conseller de Salut i Consum de dia 9 d’abril de
2008, del 8 del 10 d’abril de la Gerència de l’àrea de salut de
Menorca. I la segona convocatòria es fa segons l’ordre del
conseller de Salut i Consum de 24 de març de 2011, del 8 del
27, i l’apartat c) de l’article 4 de la resolució del conseller de
Salut i Consum de 9 d’abril de 2008, el 8 10 d’abril de la
Gerència de l’àrea de salut.

En resum tot resulta un poc confús, i nosaltres volíem que
ens expliqués açò; ja serà també a l’altra pregunta que
insistirem, però per açò volíem saber exactament quina era la
normativa que tocava en aquest cas concret i que es va fer, entre
altres coses perquè la primera parlava d’una llei, la Llei
33/2003, que aquesta diputada ha estat incapaç de trobar; l’he
trobada en tot cas referida a l’Estatut marc, he trobat la 55/2003,
en tot cas, o després ja la Llei 3/2003, del règim de
l’administració de la comunitat autònoma.

Per tant era per aquesta raó que li fèiem aquesta pregunta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de contrarèplica, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sí. Crec que ha queda suficientment contestada a la primera
a quins butlletins es feia referència, i també hi ha referències a
les diferents convocatòries.

I.2) Pregunta RGE núm. 7676/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a plaça de director-coordinador del
Centre de Salut d'Es Banyer d'Alaior (2).

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta RGE núm. 7676/14, sobre la plaça de
director-coordinador del centre de salut d’Es Banyer, i té la
paraula la Sra. Rita, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies. Com dic, he estat explicant, hi ha dues
convocatòries, i una d’elles es va aturar o es va revocar, i no es
torna a reiniciar el procés fins al mes de juliol, i jo tenc entès
que no posa que sigui una correcció d’errors, i per tant li volia
demanar per quina raó el mes de març de 2014 es va aturar la
convocatòria de la plaça de director-coordinador del centre de
salut d’Es Banyer d’Alaior i no es va reiniciar fins al mes de
juliol.

Una de les explicacions podria ser aquest error en la
normativa aplicable que hi va haver. Volíem confirmar si açò
era així. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sí, la pregunta 7676 el que diu és si és cert que en el
nomenament de la direcció-coordinació del centre de salut d’Es
Banyer d’Alaior hi ha hagut pressions polítiques per tal d’evitar
que la plaça fos ocupada pel Sr. Doctor Antonio Gómez
Arbona, i crec que és aquesta la pregunta...

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Perdó. Tal vegada m’he equivocat jo, sí.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sí, perdó. Per quin motiu es va aturar la convocatòria de la
plaça de director-coordinador del centre de salut i no s’ha
reiniciat el procés fins al mes de juliol. Sí, perdó, perdó, tenia...

Ens hem de remuntar al 30 de novembre de l’any 2013, quan
l’anterior coordinador es va jubilar, i hi va haver una primera
convocatòria per nomenar el coordinador de l’equip d’atenció
primària Es Banyer, i aquesta convocatòria és incorrecta perquè,
com veurà, el que s’hauria d’haver convocat és el director de
zona bàsica de salut Es Banyer. Davant aquesta anomalia
tècnica el que s’havia fet des del mes de novembre, finals de
novembre, fins al mes de març hi havia hagut un responsable
d’aquest coordinador que havia assumit les funcions, que era el
doctor Oleo Pons, i es va continuar després assumint les tasques
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de coordinació de dos centres, i el que es va fer va ser, quan es
va detectar per part de serveis centrals es va posar en
coneixement de la Gerència de Menorca quin era el motiu pel
qual hi havia un defecte de forma en aquesta convocatòria, i
com s’havia de convocar correctament, i per tant es va passar a
la segona convocatòria, com vostè ha dit, dia 16 de juny de
l’any 2014; però en el mes de març ja hi havia hagut un impasse
també des de final de novembre de l’any 2013 fins al mes de
març que es va prolongar fins al mes de juny.

Però el que sí que vull destacar és que el centre no va estar
desatès en temes de coordinació i que el que es va fer va ser
detectar aquesta errada quant a la nominació d’aquesta plaça i
es va corregir i després, posteriorment, es va treure la nova
convocatòria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Cristina Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies. Per tant l’error pel qual es va fer una nova
convocatòria després de quatre mesos és per un error de la
normativa aplicable, no?, pel que ha explicat vostè. Per tant
efectivament ja sabem que no va estar desatesa aquesta plaça de
direcció de zona, perquè la va ocupar... qui va estar suplint
també el dia a dia va ser el mateix doctor Gómez Arbona,
segons ell mateix ha dit per la premsa.

Per tant volia reafirmar açò, si realment després... si es
tarden quatre mesos a corregir un error de..., un error per la
normativa aplicable utilitzada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de contrarèplica el conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Em repetesc en l’eix cronològic en
què m’he basat. Finals de novembre de l’any 2013 es jubila el
coordinador de la zona, en el març es treu una primera
convocatòria en què està equivocada la plaça que es treu a
concurs; quan es detecta des de serveis centrals es comunica i
encara estava obert el termini en el qual es podien inscriure; es
comunica a la Gerència de Menorca, la Gerència de Menorca
anulAla aquesta convocatòria i en treu una de nova després en el
mes de juny. Però, com dic, el tema de març no és que s’hagués
jubilat el coordinador anterior el dia anterior que es tragués
aquesta convocatòria, s’havia jubilat el 30 de novembre de l’any
2013, i s’havien assumit les tasques de coordinació d’aquest
centre per part d’un altre responsable, també coordinador del
centre de salut.

I.3) Pregunta RGE núm. 7677/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a plaça de director-coordinador del
Centre de Salut d'Es Banyer d'Alaior (3).

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, a la pregunta 7677, sobre plaça de director-
coordinador del centre de salut d’Es Banyer, i té la paraula la
Sra. Cristina Rita per formular la pregunta.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies. Nosaltres comprenem que puguin passar
errors i que es reparin aquests errors en publicacions, açò passa
tots els dies i a molts de BOIB apareixen aquestes correccions
d’errors. El que ja no és tan habitual és que aquesta correcció
tardi tants de mesos a produir-se, que són com a quatre mesos,
i s’ha dit que aquesta dilació va ser cercada per veure si sortia
un altre candidat a la plaça que no fos el doctor Antoni Gómez
Arbona. 

No, li ho volem demanar a vostè directament perquè
aquestes són les acusacions que han sortit públicament als
mitjans de comunicació, perquè exactament es parla -va ser una
carta que va fer el doctor Gómez- de pressions de caràcter
polític de diputats i regidors del Partit Popular; diu que han
marcat el procés d’elecció, quan -tornam a repetir- açò és una
plaça tècnica i ens estranya, perquè hi ha d’haver un
procediment, com hi ha, que està recollit a la normativa
aplicable, hi ha uns mèrits, supòs, a tenir en compte, i el doctor
Gómez ja havia ocupat aquesta plaça de coordinació en temps
anteriors, i mentrestant, com hem dit, no s’ocupava la plaça
també havia fet el dia a dia per ordre precisament de la Gerència
de l’àrea de Menorca. 

Per tant li demanam si és cert que en el nomenament de la
direcció-coordinació del centre de salut d’Es Banyer d’Alaior hi
ha hagut aquestes pressions polítiques per tal d’evitar que la
plaça fos ocupada pel doctor Antoni Gómez Arbona.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sí, som a la tercera de quatre preguntes per tal d’intentar
aclarir aquest tema, que ja a l’entrada la diputada que formula
les quatre preguntes parlava de pressions polítiques, i la tercera
fa menció expressa a aquesta qüestió. 

A la primera de les preguntes s’ha dit quina era la
responsabilitat que estreba, segons la legislació del Butlletí
Oficial de les Illes Balears, en els gerents de l’àrea, en aquest
cas bé de primària o bé d’especialitzada, en el cas de Menorca
el gerent Sr. Manuel Yebra, el qual -i vostè també fa referència
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exclusivament a les notícies publicades per la part interessada
i exclusivament afectada, que va ser un dels candidats que va
quedar fora- i li voldria destacar el fet que el Sr. Yebra tot d’una
va sortir i el primer que va dir és: “Yebra niega haber recibido
presiones”.

En segon lloc també vostè fa referència exclusivament al fet
que és el propi interessat que denuncia pressions polítiques. Qui
les havia de rebre surt i diu que no n’ha rebuda cap. Ningú no ha
donat instruccions en aquest tema, i li diré més, a la mateixa
notícia, vostè que té la premsa de Menorca, perquè jo no he
llegit, fa referència al peu de pàgina, i vostè m’hauria de dir si
realment ho ha llegit o no, on diu: “¿Presiones cuando Arbona
era gerente? El médico del centro de salut de Canal Salat -i
dóna nom i llinatges- denuncia hoy en una carta que se publica
íntegramente en la sección de opinión que el doctor Gómez
Arbona le presionó para que guardara silencio cuando era
gerente del área de salud; apunta que colocó a un amigo suyo
como coordinador del Verge del Toro dejando de lado las
capacidades de otros candidatos”. 

El que no puc entendre és com determinats diputats es
presten a fer determinats papers, i m’agradaria aclarir també, i
llegiré íntegrament els currículums presentats per la persona
triada i pel Sr. Gómez Arbona, i que qualsevol diputat d’aquí
triàs exactament, si hagués de ser responsable d’un centre de
salut, qui hauria triat, públicament, amb igualtat, mèrits i
capacitat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica la Sra. Rita. 

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies. Açò s’ajuntaria amb l’altra pregunta, supòs, i bé, a
la replica l’únic que vull dir és que en atenció a aquesta notícia
que va sortir d’un doctor, és cert, jo també la vagi llegir al Diari
Menorca, però la normativa aplicable en aquell moment no era
la mateixa de quan es va nomenar el director del centre de salut
del Verge del Toro, no era la mateixa que la normativa que
després s’ha hagut d’aplicar, supòs, en aquest cas, del centre de
salut d’Es Banyer.

No tenc res més a dir de rèplica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de contrarèplica el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sí, no, no, jo el que he intentat deixar clar és quin és el
seguiment de la normativa que s’ha establert i, en segon lloc,
aquí és una part no interessada en el procés, el que diu són les
pressions de silenci rebudes per aquesta persona que ara en
aquest moment es queixa, i dic: a la quarta pregunta quedarà
clar amb quin currículum es van presentar un i altre candidat.
Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 7678/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a plaça de director-coordinador del
Centre de Salut d'Es Banyer d'Alaior (4).

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a la darrera pregunta, la RGE núm. 7678/14,
sobre la plaça de director coordinador del centre de salut d’Es
Banyer, i té la paraula la Sra. Rita per formular la pregunta.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta demana
quins són els mèrits superiors que presentava la candidata, la
doctora Núria Bombí, sobre el candidat Antoni Gómez Arbona,
a la plaça de director coordinador del centre de salut d’Es
Banyer d’Alaior a la convocatòria del 2014.

Nosaltres volem deixar clar que el nostre grup en cap
moment no posa en dubte la professionalitat de la doctora
Bombí i els seus mèrits, sinó el contrari, nosaltres sabem que és
molt preuada pels seus pacients, així com també ho és el doctor
Gómez. I justament la nostra intenció és que quedi clar que ella
és la persona més idònia i que més s’ho mereixia, és a dir,
deixar clar el procés i que no hi hagi dubtes sobre aquest procés
que ha seguit la nostra administració en aquesta convocatòria en
concret. I estic segura que vostè també coincidirà amb mi en
aquest extrem de clarificar les coses.

Però ens referim a açò perquè és el mateix doctor Gómez
Arbona qui diu que en el procés hi ha hagut pressions i, a més,
ho especifica molt clara, ho diu per la premsa, públicament, i
que va tenir fins i tot pressions perquè no es presentés a aquesta
plaça la qual és de caràcter tècnic.

En aquesta línia, també li volíem anunciar, encara que
suposam que ja n’està assabentat, que hem fet també, perquè ha
dit que els té, però bé, nosaltres vam fer al mateix moment que
fèiem aquestes preguntes orals també vam fer una petició per
escrit de documentació i solAlicitàvem precisament el currículum
dels dos aspirants. I és una llàstima que no els hagués rebut,
amb la mateixa diligència que ara vostè ha vengut a contestar,
perquè en cas d’haver observat que els mèrits de la doctora
Bombí eren superiors als del doctor Gómez, aquesta diputada
directament hagués retirat les preguntes.

Però com que no ha estat ací, és per aquest motiu que li hem
de preguntar: quins són els mèrits o quins mèrits s’han valorat
per nomenar la direcció del centre d’Es Banyer, perquè, tot i que
és cert que un càrrec de lliure disposició, que és un càrrec de
lliure disposició, i l’Ordre del 24 de març del 2011 diu que l’ha
de nomenar l’òrgan competent, en aquest cas la Gerència de
Menorca, però també diu que les convocatòries han de seguir
uns principis d’igualtat, mèrit i capacitat i que, a més de valorar
el candidat segons el projecte de gestió, en tot cas, cita, a més,
textualment: “cal ponderar els paràmetres següents com serveis
prestats en els centres de salut i en el camp de la gestió
d’Atenció Primària i la formació específica en l’àrea d’Atenció
Primària i en la seva gestió”. Volíem saber si s’ha fet ací en
aquest cas.
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Per altra banda, com l’Ordre del 2011 diu que s’ha
d’escoltar l’equip d’Atenció Primària de la zona i valorar el
projecte de gestió que cada candidat presenti, en relació amb les
activitats a desenvolupar a la zona bàsica de salut, també volíem
saber si vostè sap com va anar aquesta qüestió, perquè el
personal del centre va convocar una assemblea perquè els
candidats presentessin la seva candidatura, els companys, i que
l’equip triés un director que, tal com s’havia fet a altres centres,
fos proposat després a la Gerència. Una qüestió, per tant,
tècnica, a proposta dels equips.

I diu públicament, el Sr. Gómez, que també hi va haver
pressions perquè aquesta assemblea fos desconvocada i que la
consulta es va fer un a un, sense, per tant, que fos una consulta
convocada amb temps i forma, ni existeix cap tipus d’acta que
testifiqui quina és l’opinió, quina va ser l’opinió de l’equip
d’Atenció Primària del centre.

És per aquest motiu que nosaltres li demanam quins són
aquests mèrits superiors que s’han valorat en el cas de l’altra
candidata, ja que és l’únic paràmetre que s’ha valorat, entenent
que el projecte de gestió també és un mèrit a valorar,
evidentment.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Com dic, som a la quarta
pregunta, per tal d’aclarir aquest procés de nomenament i creu-
me que em sap greu que un diputat es presti a fer aquest tipus
d’esbrinaments, des d’un punt de vista exclusivament polític. I
m’explicaré.

S’ha intentat fer amb la màxima capacitat d’igualtat, mèrit
i capacitat, i de fet li he dit que li llegiré, punt per punt, la
redacció dels currículums i la documentació presentada per cada
un dels dos membres.

“Currículum d’Antonio Gómez Arbona.

Vaig néixer a València el 19 de febrer del 1955 i estic casat
i tenc dos fills i tres nets.

Vaig estudiar medicina a Barcelona, a la Universitat
Autònoma, en el Departament de Bella Terra finalitzant la
llicenciatura el 1978.

ParalAlelament, vaig obtenir el títol de llicenciat en
infermeria per la mateixa universitat.

Aquell mateix any, el 1978, vaig començar a treballar com
a metge APD, Assistència Pública Domiciliària, a Ferreries,
Menorca, essent l’únic metge a la població de 3.000 habitants
i on vaig desenvolupar la professió durant deu anys.

Durant aquests anys vaig aprovar les oposicions a metge
titular d’APD i vaig obtenir la plaça de metge en propietat.

A l’any 1991 vaig passar al centre de salut Es Banyer
d’Alaior, on, a part de la feina purament assistencial, vaig
desenvolupar les funcions de coordinador del centre al llarg de
vuit anys i vaig deixar la coordinació en sortir elegit batle
d’Alaior en el 1995.

Del 1995 fins a l’any 2007 vaig continuar desenvolupant la
feina de metge de família al centre de salut Es Banyer. L’agost
del 2007 vaig ser nomenat gerent de l’Àrea de Salut de Menorca
i vaig desenvolupar el càrrec fins l’agost del 2011, en què vaig
tornar al meu lloc habitual de metge de família a Es Banyer, on
estic en l’actualitat.

El 1987 vaig ser elegit diputat al Parlament balear i conseller
del Consell Insular de Menorca i vaig ser responsable de la
Conselleria de Salut i Benestar Social. Durant l’etapa de
conseller vaig posar en marxa projectes com el del Patronat de
Serveis Social i el Servei d’Atenció a Drogodependències.
També vaig posar en marxa un projecte de projecció nacional i
internacional, com va ser l’Escola d’Estiu per a la Salut, la qual
va acomplir fa poc 25 anys de vida, amb una gran participació
de professionals nacionals i internacionals.

En el Parlament balear i fins al 1995 vaig desenvolupar la
tasca de portaveu del Grup Socialista en termes de sanitat i
serveis socials i vaig participar com a ponent a diverses lleis.
Així mateix, i durant aquest període de temps, vaig ser nomenat
Coordinador nacional de la Comisión de Servicios Sociales de
la FEM a Madrid i vaig participar a diferents trobades nacionals
i vaig donar diferents conferències a diferents llocs del país.

A l’any 1995 vaig ser elegit alcalde d’Alaior, càrrec que
vaig desenvolupar fins al 2004.

He participat en diferents missions humanitàries de
l’Amèrica Central i d’Àfrica; a l’Índia he realitzat estudis de
prevalença de diabetis a les poblacions de refugiats tibetans, a
la vegada que vaig treballar per a una escola de fillets i filletes
cecs.

He impartit classes a la UIB en diferents màsters a l’Escola
d’Infermeria de la UIB a Alaior i a la UOM. He participat com
a professor en el curs de gestió sanitària a la Universitat
Politècnica de València que es va realitzar en el colAlegi de
metges. I estic en possessió del màster de gestió sanitària per IS.
He donat nombroses conferències sobre divulgació sanitària i he
organitzat diverses campanyes d’educació per a la salut a les
escoles de primària a diversos instituts. He escrit diversos
articles de divulgació sanitària i som colAlaborador habitual de
la revista Ull de Sol, d’àmbit local, allà on escric sobre antics
remeis sanitaris.
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L’any passat vaig publicar el llibre Cabòries.”

Això és el currículum, sense cap certificat i sense cap
memòria.

“Currículum de la doctora Núria Bombí Ordobás.

Nascuda el 1972 a Barcelona, i el que diu és que és
llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat Central de
Barcelona, doctorat per la Universitat Autònoma de Barcelona,
títol oficial de metge especialista en medicina familiar i
comunitària, curs d’aptitud pedagògica el 2001-2002, el nivell
C de català, curs de postgrau per a metges d’Atenció Primària
a l’any 2000 i curs de formació bàsica en socorrisme a l’any
2002.

A més d’explicar també la trajectòria laboral de metge
colAlaborador a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona,
metge al Dispensari de Reus del 97, 98 fins a l’any 2001. Metge
substitut al Servei Català de Salut l’any 98. Metge adjunt a
Virgen de Montetoro el 2001-2002. Metge adjunt del 2002 al
2007. Metge de família interí de l’any 2007 a l’any 2014. D’alta
a la Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i
Emergències.

I ha fet tot un grapat de cursos i seminaris, que són: el
Programa nacional per a l’actualització de ETS i SIDA de l’any
2000. Cuidados paliativos y atención integrada en enfermos
terminales l’any 2000. Jornades de formació i introducció en
primers auxilis. Assistència al III Congrés de la Societat
Espanyola de Cures Paliatives de l’any 2000. Urgències
mèdiques i primers auxilis l’any 2001. Salut maternoinfantil
l’any 2001. Assistència a jornades d’urgències i emergències a
Balears. Formació continuada en urgències i emergències
sanitàries l’any 2002. Diagnòstic diferencial i tècniques metges
a urgències l’any 2002. Trastorns a l’alimentació, anorèxia i
bulímia nerviosa. Educació i formació sanitària en alimentació
i nutrició. Formació bàsica en socorrisme. Dermatologia
geriàtrica a l’any 2002. Malalties infeccioses virals l’any 2006.
Claus diagnòstiques en dermatologia el 2006. Urgències en
malalties infeccioses el 2006. Urgències geriàtriques el 2006.
Cuidar al cuidador, prevenció i maneig de l’estrès l’any 2007.
Taller per al maneig de la depressió en Atenció Primària l’any
2005. Curs d’addiccions de cocaïna i drogues de disseny,
alteracions de conducte alimentari, anorèxia i bulímia,
reanimació cardiopulmonar i suport vital avançat l’any 2013.
Diploma de formació continuada en alergologia infantil.

Docent al curs de tècnic polivalent en emergències,
promogut pel Consell Insular de Menorca. Assistent com a
vocal al Comitè organitzador de les V Jornades de medicina
d’urgències i d’emergències de les Illes Balears l’any 2001.
Presentació i comunicació oral, allà on deia que el pacient que
acudeix a urgències, con me duele todo, estoy mareado y tengo
rampas en los brazos, siempre somatizan. Participació en
articles d’Eurolupus publicats a la revista Baltimore de l’any
1999. Publicacions també de pràctica clínica. Participació com
a docent a sessions clíniques i megacode amb suport vital
avançat. Participació en el programa de ràdio, també, Mas
Castell. Jornades de tutors de formació continuada l’any 2013.
Curs d’urgències pediàtriques del 2013. Curs d’RCP
actualització en patologia cardiorespiratòria. Docent en curs de
primers auxilis.”

Per tant, vostè estarà d’acord amb mi en quin és el
currículum millor, més extens, més format i que per tant
demostra quina és la igualtat, el mèrit i la capacitat. La resta són
vuits i nous als quals un diputat no s’hauria de prestar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Bé, moltes gràcies, Sr. Conseller. Jo, per a un currículum
relatat d’aquesta manera, que vostè ens ha explicat, jo no ho sé
veure tampoc, no sé quins projectes de gestió concret ha fet
aquesta persona; però bé, si és igual, si no era açò el que li
demanava, jo li demanava exactament els mèrits superiors, que
no els he acabat de sentir, quant a tots els punts que diu la
normativa aplicable que s’han de presentar, a part del
currículum personal, dels candidats que jo li havia demanat com
a documentació, no perquè m’ho relatés aquí de tirada,
diguéssim, perquè és difícil valorar d’aquesta manera, sinó
quins mèrits superiors, li demanava jo, suposava que em diria en
gestió, doncs que ha estat a aquest centre, que ha tirat endavant
aquestes qüestions, bé, no ho sé, aquesta era la pregunta.

No sé si donar-me per contestada o no, perquè eren dues
iniciatives parlamentàries diferents, una són les preguntes que
jo li faig aquí, i una altra cosa la petició de documentació, i
sembla que aquí s’han mesclat, ara m’ha relatat el que jo havia
demanat com a petició de documentació el mes d’agost.

Jo no tenc res més a dir, el que volia era aclarir totes
aquestes qüestions i per això he formulat aquestes preguntes,
perquè eren unes acusacions greus que van ser publicades a
Menorca i supòs que la gent voldria tenir una transparència de
com es duen a terme les coses en els centres de salut que ens
interessen. A més, com que tot açò va coincidir amb els
informes que havia fet el Tribunal de Comptes, doncs clar,
donaven a entendre un poc de descontrol a tota l’àrea completa
de salut de l’illa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té torn de contrarèplica el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Crec que el que queda clar és, en
primer lloc, quina normativa s’ha seguit.
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Em faltava contestar-li que, de l’informe que vaig demanar
al gerent de l’Àrea de Salut de Menorca, el que em diu és que
va escoltar prèviament els membres de la plantilla i es varen
analitzar els currículums i els projectes d’actuació, i que em
deixa clar, també, que no hi va haver pressions de cap tipus, ni
condicionant.

Vull fer referència al fet que s’ha cercat la millor persona,
amb les millors característiques per tal de desenvolupar aquesta
tasca de coordinador.

I el ressò mediàtic al qual vostè fa referència aquí, em
sorprèn que només faci referència al ressò mediàtic de la
persona afectada, la qual resulta que ha estat parlamentària del
Partit Socialista, que ha estat el gerent del Partit Socialista, i que
un altre metge diu que va rebre pressions perquè no digués
determinades coses, segons com surt en el diari, també
exactament igual. No és que m’agradi elevar a categoria els
termes que apareixen en els mitjans, però és que les úniques
acusacions amb les quals s’ha vengut són per ressò en els
mitjans, i tant de ressò té una cosa com una opinió personal
firmada per un altre, i que, a més, aquesta persona que expressa
l’opinió no té cap implicació directa sobre el procés.

He passat també a relatar quins són els currículums de les
dues persones i les certificacions que es presenten, una no en
presenta cap i l’altra presenta les certificacions dels diferents
cursos. I a més, s’entra també en la profunditat de qui és
llicenciat, qui és llicenciat i doctor, qui té un màster, qui té un
postgrau i tota la tirallonga.

Entenc que tal vegada vostès s’ha oblidat d’explicar qui li
semblaria millor en base a aquest currículum o ha volgut
esmunyir la pregunta de forma directa de dir, bé, jo en base a un
currículum no deman..., no prenc opinió.

De totes maneres, el que sí vull dir és que la voluntat és de
donar totes les explicacions pertinents i puc entendre que, tal
vegada, doncs vostès haguessin tenir un poquet de paciència i
esperar que es contestassin aquestes preguntes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Doncs, volem agrair la presència del
conseller i de tot el seu equip i suspenem un moment per
acomiadar i continuar la sessió.

II. Proposició no de llei RGE núm. 321/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a avantprojecte
de llei de modificació de la legislació sobre salut sexual i
reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò al darrer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix a la Proposició no de llei RGE núm. 321/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a l’avantprojecte de llei de
modificació de la legislació sobre salut sexual i reproductiva i
de la interrupció voluntària de l’embaràs.

Per defensar la proposició no de llei, té la paraula el Sr.
Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bones tardes a tots i a totes. Som aquí novament per
defensar una iniciativa relacionada amb la capacitat de decidir
de les dones sobre la seva maternitat. Ara aviat succeiran nou
mesos, pràcticament un embaràs, des que el Govern del PP
d’Espanya va aprovar un avantprojecte de llei el qual intenta
modificar la Llei de salut sexual i reproductiva, una proposta
que ha escandalitzat i ha avergonyit milions de ciutadans
d’aquest país i també molts de militants del Partit Popular.

Fa tres anys que assistim a polítiques restrictives i
regressives en l’àmbit de la salut i de la dona propugnades pel
Partit Popular. Quan parlam d’aquest tema hem de tornar enrera
i és que quan va acabar la dictadura franquista Espanya es va
dotar, a l’any 1985, d’una normativa en relació amb la
interrupció voluntària de l’embaràs la qual va suposar una passa
molt endavant mitjançant una llei de supòsits.

També és veritat que a l’any 2010 va ser el Partit Socialista
qui va donar una passa endavant per homologar el nostre país
amb Europa en aquest aspecte i millorar l’àmbit de la seguretat
jurídica i establir de manera clara el dret a decidir de les dones
mitjançant un sistema de terminis. Una Llei, la 2/2010, que
recull la garantia de drets fonamentals en l’àmbit de salut sexual
i reproductiva; parla, regula les condicions d’interrupció
voluntària de l’embaràs i les obligacions que corresponen als
poders públics, i bàsicament declara el dret de les dones a la
lliure decisió en tot el que afecta la seva vida sexual i
reproductiva i, en concret, el dret a la maternitat lliurement
decidida. Per tant lliure capacitat de decisió en el seu embaràs,
d’una manera conscient i responsable, i que d’una manera molt
clara havia de ser o ha de ser respectada pels poders públics. 

I no hem d’oblidar que aquesta llei també parla de
prevenció, d’embarassos no desitjats, de malalties de
transmissió sexual, d’un àmbit de planificació i un àmbit de
formació especialment en àmbit sanitari i educatiu, i hem dit
que va ser una norma per substituir una regulació que duia 25
anys al nostre país, i hem de recordar que la llei del 2010 va ser
aprovada des del consens de la gran majoria de grups polítics
excepte el Partit Popular, després d’una feina en una
subcomissió on es varen incorporar les recomanacions d’experts
juristes, professionals de bioètica i de sanitat. A més es va
reforçar la seguretat jurídica incorporant la jurisprudència del
Tribunal Constitucional i del Tribunal Europeu de Drets
Humans, una llei, en definitiva, homologable a qualsevol lloc i
organització d’aquest món.

La llei del 2010 va introduir, com hem dit, el dret a decidir
de les dones sobre la seva maternitat i la possibilitat
d’interrompre l’embaràs dins les primeres 14 setmanes, que hem
de recordar que més del 90% d’interrupcions voluntàries
d’embaràs es produeixen dins aquestes setmanes, i el que és
important és que ho fan les dones sense demanar permís a altres
persones, siguin professionals o no, i una llei que dóna
garanties, i una llei que interpreta l’equilibri entre els drets de
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l’embarassada i la necessitat de protegir la vida en formació. En
conclusió, una llei que ens situa dins Europa i que per tant és
una llei que s’ha demostrat, en els quatre anys que du
d’aplicació, que no ha creat problemes ni a les dones ni als
professionals ni a la societat espanyola, i això és molt important,
perquè és una llei que ha normalitzat una situació. La dona ha
pogut decidir sobre la seva maternitat i el professional sanitari
ha pogut informar, assessorar i acompanyar la dona en aquesta
decisió, i aquell professional sanitari que ha volgut exercir el
seu dret d’objecció de consciència ho ha pogut fer.

Per tant tenim una norma que crea, que dóna seguretat
jurídica, proporciona garanties i incorpora dins les prestacions
sanitàries la possibilitat de fer una interrupció voluntària
d’embaràs. 

Era o és necessària una reforma legislativa? El conjunt de la
societat espanyola diu que no, i també contesta que no al fet que
no hi ha una demanda social per a aquesta reforma. Ha estat tot
al contrari; el conjunt de les dones i els professionals sanitaris
han dit “no necessitam canviar la norma que tenim, el que
necessitam és reforçar-la”, i ha estat el Partit Popular, el govern
del Sr. Rajoy, una part del PP més reaccionària, que vol
introduir una modificació legislativa per posar una llei
confessional, on se supediten les decisions a tercers i a
permisos.

Per tant nosaltres consideram que aquest projecte o
avantprojecte de llei suposa un retrocés extraordinari per a la
societat espanyola tornant enrere 40 anys, perquè entre altres
coses es vol suprimir el dret de la dona a decidir d’una manera
conscient i lliure, i també afectaria la seguretat jurídica i la
seguretat clínica, llevant una garantia d’accés i convertint
directament més del 90% d’avortaments en avortaments
ilAlegals.

Una sèrie de consideracions. La major part de solAlicituds
d’avortament són decisions lliures de les dones competents.
L’autèntica protecció del no nascut i de la dona que continua un
bon embaràs són polítiques efectives de salut sexual i de suport
real a la maternitat. La supressió de la possibilitat d’una
interrupció d’embaràs voluntària i la restricció de supòsits de
despenalització de l’avortament per causes mèdiques no
disminueix la freqüència de la pràctica, però evidentment
empitjora de forma molt important les condicions en què es
realitza. Hi ha prou evidència que les legislacions restrictives
incrementen les desigualtats, augmenten la discriminació i
perjudiquen les dones més desfavorides. I evidentment també hi
ha evidència que la disminució de les taxes d’interrupció
voluntària d’embaràs passa per una implementació de polítiques
efectives en educació sexual i reproductiva.

Evidentment si aquesta iniciativa legislativa del Partit
Popular, Espanya tendria un retrocés molt important i entraria
en incompliment dels compromisos internacionals que té
Espanya en drets sexuals i reproductius. I hem de destacar que
cap país europeu no ha legislat cap enrere com pretén el Partit
Popular, i com hem dit abans això ha suscitat un gran rebuig
social, més del 80% dels ciutadans espanyols no la consideren
necessària, el 71% dels votants del Partit Popular no la vol
tocar, i per tant consideram que la demanda social no interessa.
I els grups específics d’organitzacions professionals de
ginecòlegs, l’organització mèdica colAlegial de més de 200.000

metges i metgesses, també estan en contra d’aquesta
modificació del Partit Popular, i molts de membres del Partit
Popular.

Per tant ens trobam ara que el Partit Popular vol decidir
sobre la maternitat de les dones, una qüestió que ningú no pot
obligar a ser mare, però que tampoc ningú no pot obligar a
avortar. Per tant ens trobam en un escenari que, amb una
iniciativa legislativa del Partit Popular, el Partit Popular vol
decidir sobre la maternitat de les dones, i per tant llevar aquest
dret que té la dona de decidir sobre la seva maternitat. Per tant
nosaltres demanam el suport del Partit Popular aquí a aquesta
iniciativa, que es concreta en el fet que es retiri, que el
Parlament insti el Govern d’Espanya a retirar immediatament i
a no continuar la tramitació d’aquest avantprojecte de llei, i que
el Govern de les Illes Balears garanteixi la interrupció
voluntària de l’embaràs d’acord amb la Llei 2/2010, de salut
sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària d’embaràs, dins
el sistema sanitari públic a la nostra comunitat.

Per tant deixin...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...d’anar en contra de les dones, retirin aquest avantprojecte
de reforma de l’avortament, i per tant deixin el dret a decidir
sobre la seva maternitat a les dones. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula la Sra.
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona dia a tots i a totes. El nostre grup
parlamentari, com ja (...) cada vegada que hem debatut el tema,
per part dels grups de l’oposició, el tema de l’avortament,
donarem suport a aquests dos punts.

Vostè fa referència, Sr. Thomàs, a la llei actual en vigor,
afortunadament encara en vigor. Era una llei que ens ha atracat
a Europa, és una llei moderna, és una llei que ens assimila a tots
els països del nostre entorn, a Portugal, a França, a Alemanya,
a Itàlia, a Holanda i a altres països nòrdics, que tots tenen una
llei de terminis; Anglaterra la té de supòsits, però un dels
supòsits és per problemes socials, i aquests problemes socials
basta que siguin autodeclarats per la dona; per tant podem dir
que som també davant una llei de terminis, que se situa entre les
12 i les 16 setmanes la precisió per poder avortar la dona. És
una llei que és respectuosa amb tothom, no obliga ningú, les
dones que conscientment i de forma madura i responsable volen
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avortar avorten, i les dones que davant un embaràs no desitjat
prenen la decisió de continuar amb l’embaràs, ningú no les
obliga, faltaria més. En aquesta cambra, o en aquesta comissió,
hem tengut proposicions no de llei que tots els grups
parlamentaris, tots els grups parlamentaris, hem estat en contra
i hem manifestat el nostre rebuig de països que fan avortament
selectiu. Nosaltres ens haguéssim oposat a qualsevol forma
d’obligar la dona a avortar; també ens oposam a qualsevol
forma jurídica que obligui la dona a continuar un embaràs que
no desitja.

Donava garanties sanitàries, havia convertit l’avortament en
una prestació sanitària, que a més a més donava totes les
garanties que fos a la pública com a prestació sanitària. Fins al
canvi de la llei del 2010 era molt difícil fer-lo a la pública, i
amb aquesta llei es va convertir en una prestació sanitària.
Donava més garanties, perquè vull recordar que un dels
problemes que tenia la legislació de l’any 85 és que un dels
supòsits era per problemes psicològics, o perquè generava
dificultats psicològiques a la dona; això feia que molts dels
metges que havien d’interpretar aquest problema psicològic
fossin molt generosos a l’hora d’interpretar i que les dones
haguessin d’exagerar en els temes de la simptomatologia. Això
va fer que determinats grups Pro Vida denunciassin metges
determinats perquè deien que el que feien era una valoració
molt laxa dels problemes psicològics de les dones que havien
d’avortar; per tant no hi havia garanties jurídiques per a les
dones. Amb aquesta llei teníem garanties jurídiques. La dona
decidia en uns terminis determinats, acompanyat tot això d’unes
garanties sanitàries.

Responia a un procés, aquesta llei, perquè vàrem començar
l’any 85 amb una llei de supòsits, i l’any 2010 amb una llei de
terminis que ens assimilava a Europa. No vàrem ser pioners per
a res en aquest tema; així com en temes de l’homosexualitat, el
casament de les parelles homosexuals sí que vàrem ser pioners,
en aquest tema vàrem ser dels darrers de l’Europa moderna,
podem dir, que ens vàrem incorporar.

Acceptada per la població, no hi havia rebuig, no hi havia
rebuig a no ser dels que fossin més fonamentalistes. No hi havia
cap tipus de rebuig. L’únic tema que podia ser motiu de
valoració i d’un consens superior era el tema de les joves de 16
anys; en la resta no hi havia cap tipus de problema, s’havia
acceptat, s’ha avortat..., a Espanya han avortat dones del Partit
Popular, del Partit Socialista, de MÉS, de tots, de tots els partits.
Igual que el divorci; del divorci també el Partit Popular deia que
no, que era un drama social, el divorci, i després el varen
utilitzar tot tipus de ciutadans, independentment del seu vot. La
llei de l’avortament, el mateix.

Quan guanya el Partit Popular hi ha una amenaça de revisió
del Codi Penal, que vol que l’avortament torni a ser un delicte.
Per tant ja tenim un gran retrocés, una prestació sanitària
garantida passava a ser un delicte. Ens allunyava d’Europa
aquesta proposta de revisió. Derogava la llei de drets sexuals i
reproductius, tornava a tutelar la dona, la dona havia d’anar
davant un metge, o ha d’anar davant un metge, si això anàs
endavant, per explicar què li passava. Creava una situació
discriminatòria, perquè en determinades situacions de
discapacitat del nonat sí que es podia produir l’avortament, cosa
que es va oposar tot el colAlectiu d’entitats de persones amb
discapacitat. Obligava la dona, perquè una dona que no vol

seguir un embaràs i el vol aturar o se n’anava a l’estranger, si
tenia doblers, o tornava als avortaments clandestins. Limitava
els drets reproductors de la dona; hagués estat la primera vegada
a Europa, la primera vegada a Europa que, després d’haver
aconseguit una llei de terminis, passàssim a una llei de supòsits.
Totes les enquestes donaven que entre el 70 i el 80% de la
població, dependent d’una enquesta o l’altra, estava d’acord
amb la llei de terminis, que no li generava cap problema.

Davant tots aquests arguments, com que el Partit Popular no
podia contestar tots i cada un d’aquests arguments a tots els
debats que vàrem tenir en aquesta cambra, varen sortir amb la
frase predilecta: està en el programa i el Partit Popular compleix
el programa. Doncs ara tenim la bona notícia que el Partit
Popular no complirà el seu programa, perquè congela,
afortunadament, almanco congela fins a l’any 2015, i sembla
que posterior, l’aplicació d’aquesta llei, la modificació
d’aquesta llei, ja confirmat per tots els mitjans conservadors, no
només pels mitjans progressistes sinó per tots els mitjans
conservadors. Sembla que el Partit Popular, donat el rebuig que
hi ha a aquesta llei social, no complirà una promesa electoral,
promesa electoral que creguin-me que vaig mirar i remirar i
torna a mirar el programa electoral del Partit Popular i enlloc no
posava que es passaria d’una llei de terminis a una llei de
supòsits; l’únic referit a l’avortament, si un hi donava moltes
voltes i generava moltes fantasies, era una frase, “proteger la
vida”, i un deia: “proteger la vida”, idò sorprèn, per exemple,
que es retirin les targetes sanitàries als infants de la nostra
comunitat autònoma, poca cosa té a veure amb proteger la vida;
o que es retirin targetes sanitàries a adults que ja tenien dret a
tenir aquesta targeta sanitària.

Sembla que ara les enquestes diuen al Partit Popular que no
vagi per aquest camí, que això ha generat molt de malestar dins
el Partit Popular, que això ha generat molt de malestar en els
votants del Partit Popular, de molts de militants del Partit
Popular, que no poden respondre totes aquestes preguntes del
perquè la resta d’Europa té una llei de terminis i Espanya havia
de tornar a una llei de supòsits, que si el 70 o el 80% de la
població està d’acord amb aquesta llei quina necessitat hi ha de
canviar aquesta llei... En fi, que s’han de centrar una mica, que
no es poden escorar cap a la dreta, tant, tant, tant cap a la dreta,
i ara sembla que es congelarà, es congelarà temporalment;
esperem que ja sigui una retirada definitiva o que al pròxim
programa electoral ho explicitin d’una forma molt clara i així no
quedin dubtes, i les dones que estiguin d’acord amb la llei de
terminis sàpiguen d’una forma clara que el Partit Popular vol
canviar aquesta llei, perquè en el seu programa anterior no hi
era.

Per tant nosaltres donarem suport a aquesta proposició no de
llei, perquè efectivament -el punt 1- sigui ja una retirada
definitiva, no sigui una congelació, i que es mantengui la llei de
2010 en els termes actuals; si és necessari que es modifiqui en
tot cas cap a una millora en les garanties dels drets de salut
sexual i de reproducció de la dona. Gràcies.



SALUT / Núm. 82 / 17 de setembre del 2014 1191

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Rubio, per un temps de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Tornam a parlar en seu
parlamentària de la Llei 2/2010, de salut sexual i reproductiva
i de la interrupció voluntària de l’embaràs, i he de dir que, bé,
això que tothom està d’acord, tothom està a favor, que tota la
societat està d’acord, que no hi ha hagut contestació..., això no
és exactament així. Vull llegir un informe del Consell Fiscal
sobre l’avantprojecte de la llei d’avortament, diu: “El informe
aprobado por el Consejo Fiscal ha emitido una valoración
negativa del anteproyecto de la Ley de interrupción voluntaria
del embarazo, cuyo texto completo se muestra al final de este
apartado. Se indican a continuación algunas de sus
consecuencias. No puede hablarse del derecho al aborto -no
puede hablarse del derecho al aborto-, supondría el
reconocimiento del derecho a eliminar a un ser humano
distinto al de la madre y titular de derecho de la vida. El
Estado debe abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el
proceso natural de gestación y establecer un sistema legal
para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva
de la misma. Dicho valor cede ante situaciones extremas, pero
en puridad no puede hablarse de un derecho al aborto”. 

Això és un informe del Consell Fiscal, i per tant el que
volem dir i posar de manifest és que a la nostra formació
política entenem que aquesta és una matèria absolutament
sensible; per tant requereix del màxim consens possible per tal
que es pugui tenir o aconseguir una llei amb ocasió de
permanència que desenvolupi una tasca necessària i important
dins la nostra societat. Aquest consens ha de ser amb els
diferents sectors i les diferents entitats de la societat espanyola,
i hem de reconèixer que aquesta no ha estat una qüestió pacífica
perquè això ha estat, sense cap dubte, un fet clar i constatable.

És evident que una part de la població està còmoda amb una
regulació com la que va fer el Partit Socialista l’any 2010, però
també és una realitat que una altra gran part de la societat no se
sent còmoda amb aquesta regulació i per tant no està d’acord
amb aquesta normativa. Hi ha una sèrie de temes especialment
sensibles i espinosos, com per exemple, el fet que una menor
d’edat pugui decidir si avorta o no avorta sense el consentiment
dels seus pares, i això dins un context social i normatiu en el
qual s’està protegint el menor d’edat de tot un grapat de perills
que poden posar en perill la seva integritat física i psíquica, com
per exemple tota la protecció normativa del menor davant el
consum de begudes alcohòliques, o totes aquelles mesures
adoptades per protegir el menor davant possibles abusos i perills
que puguin produir-se mitjançant les xarxes socials o aquelles
mesures adoptades per protegir el menor davant el possible
consum de drogues, etcètera.

Perills que, en definitiva, ens preocupen a tots i que el que
volem és protegir els menors d’edat de totes aquestes qüestions.

Sembla que aquesta llei desprotegeix el menor i el fa
responsable de la presa d’una decisió molt delicada la qual pot
ocasionar problemes, traumes irreparables en el seu futur. Per
tant, presa d’una decisió que aquesta presa de decisió hauria de
ser adoptada per una persona major d’edat, des de la seva
maduresa la qual es presumeix a aquelles persones, per poder
decidir en consciència sobre un fet que probablement el marcarà
per a tota la seva vida.

També podem entendre que al nostre país hi hagi persones
que pensin que els nasciturus no és un bé jurídic a protegir en
si mateix per la llei o, dit d’una altra manera, que quan parlam
del dret a decidir d’una mare, si és mare o no, amb la interrupció
voluntària aquest dret està per damunt dels drets del nasciturus,
que ve a ser el mateix. En qualsevol cas, no podem deixar de
banda que tots aquells que defensen, entre els quals jo
personalment m’hi trob, que el nasciturus, el concebut no nat és
un bé jurídic susceptible de protecció jurídica, per si mateix de
fet en el nostre ordenament jurídic es regulen drets que té el
nasciturus, com per exemple drets civils, com per exemple
pugui ser el dret a heretar del pare o mare per part de fill
pòstum, etcètera.

També cal fer esment de les múltiples sentències del
Tribunal Constitucional a través de les quals s’ha determinat
d’una manera ben clara el següent: “La vida humana és un
procés que comença amb la gestació i que culmina amb la mort
i que, a la mateixa vegada, la Constitució Espanyola protegeix
la vida a l’article 15 de la Carta Magna.

2.- La gestació es refereix a un ésser viu o ésser diferent de
la mare.

3.- El naixement marca el moment en el qual aquell ésser
ingressa dins la societat com a ciutadà i en tant que independent
de la mare adquireix la plenitud de la vida humana.”

La vida dels nasciturus és un bé jurídic constitucional, això
també ho ha dit el Tribunal Constitucional, protegit per l’article
15 de la Constitució: “Todos tienen derecho a la vida y a la
integridad física y moral, sense que, en cap cas, puguin ser
sotmesos a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants.”

Cal recordar, així mateix, que la Llei 2/2010 en aquests
moments està recorreguda davant el Tribunal Constitucional,
per tant serà necessari saber el posicionament de l’Alt Tribunal
per esbrinar si aquesta llei del Partit Socialista és o no és
constitucional, o, si és parcialment constitucional, esbrinar quins
preceptes són inconstitucionals.

Pens que no s’ha de caure en els errors que es varen cometre
a l’any 2010, s’ha de procurar tenir un text el més consensuat;
s’han d’apropar postures, s’ha de pactar allò que sigui necessari
fins que es pugui arribar a un acord polític, sobretot, insistesc,
en un tema tan sensible com és el tema de l’avortament.
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No donarem suport a aquesta proposició no de llei, ja que,
des del nostre punt de vista, està mal plantejada. En el primer
punt, li he de dir que val la pena veure quina serà la línia que
seguirà el Govern d’Espanya i els diferents grups parlamentaris
de les Corts, ja que són els que tenen les competències, no
nosaltres, ja que, com he dit anteriorment, és imprescindible
aconseguir un acord i un consens en una matèria tan sensible
com aquesta i en una llei d’interrupció voluntària de l’embaràs
que és en aquests moments revisada pel Tribunal
Constitucional, per tant s’han de tenir totes les cauteles i s’ha de
sortir de determinats posicionaments polítics, ja que, insistesc,
podríem parlar d’una llei no constitucional.

I segon punt, vostè demana l’aplicació d’una llei i, amb tots
els meus respectes, això és una petició absurda, perquè la llei és
llei i la llei s’aplica sí o sí, a no ser que el Tribunal
Constitucional digui que és inconstitucional, però la llei s’ha
d’aplicar. Si qualcú no aplica, doncs l’estat de dret té
instruments més que necessaris per tal de fer complir la
legislació, per tant, en cas que qualcú es boti aquesta llei per la
qüestió que sigui, i vostès o qualsevol persona ho sàpiguen, té
la responsabilitat de posar en coneixement davant la justícia per
tal que prengui les mesures pertinents perquè aquesta llei que
està en vigor i és llei sigui complerta.

Per tant, pensam, primer, que aquesta proposició no de llei
no està ben plantejada dins el marc de l’acord, el consens i el
que nosaltres consideram que és important per arribar a un
acord d’Estat.. Dos, pensam que regular aquest tema s’ha de
tenir el màxim consens social polític, que no és una qüestió
pacífica dins la nostra societat, maldament vostès ho recalquin.
I que no diguin que no hi havia contestació als carrers, perquè
jo record perfectament que quan es tramitava aquesta llei hi
havia manifestacions pràcticament cada setmana, hi havia
moltes persones que no estaven d’acord amb aquesta llei i
vostès no les varen escoltar, ni tan sols es varen seure amb
aquestes per escoltar les seves propostes.

Per això, no donarem suport a aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

El Sr. Rubio no s’ha assabentat que el motiu de la proposició
no de llei és l’avantprojecte de llei del Partit Popular, no la Llei
2/2010.

Evidentment, hi ha aspectes que vostè ha comentat que jo els
obviaré, hi ha la jurisprudència i el pronunciament del Consell
d’Estat, del Constitucional, etcètera, i la Llei del 2010 és
constitucional, una altra cosa és que a vostès no els agradi.

Parla de consens, la Llei del 2010 va tenir consens de tots els
grups parlamentaris menys el Partit Popular. Davant
l’avantprojecte de llei del Partit Popular...

(Remor de veus)

Sra. Presidenta!

(Se sent de fons la veu de la Sra. Presidenta de manera
inintelAligible)

Ah, gràcies, no té res a dir vostè!

En aquest moment que discutim l’avantprojecte de llei del
PP, resulta que tots els grups parlamentaris representats en el
Congrés i en el Senat ja han manifestat la seva oposició, excepte
el Partit Popular. És a dir, estan tot solets.

I si volem parlar de consens polític, podríem parlar d’on se
situa la societat i d’on se situen els professionals sanitaris. Els
professionals sanitaris estan a favor, ja no de la Llei del 2010,
sinó de potenciar la Llei del 2010.

Vostès, bàsicament, amb el que no estan d’acord és que les
dones tenguin el dret a decidir sobre la seva lliure maternitat.
Vostès volen decidir quina dona ha de parir i quina no ha de
parir. I no entenem per què volen modificar que dóna garanties,
seguretat clínica i seguretat jurídica, a més d’establir garanties
en l’accessibilitat.

Vull dir, què pensen fer vostès perquè les dones que vulguin
avortar no ho puguin fer? Què volen que se’n tornin anar a
Londres, a Holanda, etcètera? Què volen situar-nos fora
d’Europa? Per què no escolten els professionals sanitaris, per
exemple, per què no els escolten, els quals majoritàriament
estan a favor de la Llei del 2010? Per què no volen escoltar la
majoria dels ciutadans? Totes les enquestes diuen, fins i tot més
del 60% de votants del Partit Popular: no toquin la Llei del
2010. Han normalitzat una situació i vostès la volen modificar.

Avui vostès tenen una oportunitat de situar-se com a
persones individuals, diputats i diputades del Partit Popular
aquí, per a no anar com a xotets darrera d’una decisió del seu
partit a nivell estatal i del seu govern, poden exercir el seu dret
a tenir opinió; perquè el que vostès avui votaran d’aquí quatre
dies el PP els donarà l’esquena, sí, Sr. Rubio, els donarà
l’esquena, perquè el conjunt de la societat no tolerarà això, no
ho tolerarà, no ho tolerarà.

I vostès al que van és a separar-se del conjunt de la societat,
volen decidir per les dones i volen anulAlar el dret de les dones
a decidir sobre la seva maternitat.

La Llei del 2010 ens situa, ens homologa a Europa, vostès
ens volen situar fora i tornar enrera trenta anys. Per tant, perquè
vostè ho tengui clar, quan en el segon punt diu que el Govern de
les Illes ha de garantir el compliment, és perquè no el garanteix
en aquests moments, no el garanteix. Han retirat finançament a
anticonceptius de darrera generació; han retirat recursos en
planificació; no han fet res en formació en aquest àmbit ni en
l’àmbit educatiu ni en l’àmbit sanitari, és més, dues terceres...,
pràcticament la totalitat d’interrupcions voluntàries que es fan
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a nivell privat les dones les han de pagar, i és perquè vostès
apliquen d’una manera determinada la llei. I en lloc d’anar a
cercar les dones que tenen aquest problema, vostès les rebutgen
per una qüestió purament econòmica. Vostès no garanteixen, tal
com diu literalment la Llei 2/2010, el compliment d’aquesta llei.
Per això hi ha aquest segon punt i vostès tampoc no el volen fer.

Però, la conclusió és: per què vostès volen decidir per les
dones...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... qui ha d’exercir el seu dret a parir o a fer una interrupció
voluntària d’embaràs? Les dones tenen dret a aquesta decisió,
és una norma que ens situa a Europa i vostès volen tornar enrera
trenta anys, escoltant i comportant-se com a una part d’una dreta
retrògrada d’aquest país.

Vostès avui tenen la capacitat, lliure i individual, de votar en
consciència; vostès avui, segons el que votin, quedaran retratats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a la votació de la proposició.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queda rebutjada la proposició.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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